
Parduodamo turto duomenys: 

Bendrovė nenaudojamą turtą parduoda, kaip turtinį kompleksą. Viso komplekso pradinė kaina 27 200,00 Eur 
(dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai Eur, 00 ct.).

Viešas aukcionas vyks 2019 m. kovo 22 d. 10 val. Raudondvario pl. 105, Kaunas, 202       kab. Parduodamo turto 
pirkimo kainos pasiūlymą pateikti Raudondvario pl. 105, Kaunas, 200 kab., iki registracijos pabaigos.

Aukciono dalyvių registracija vyks 2019 m. kovo 6–21 d. nuo 9 iki 15 val. darbo dienomis. Neįvykus pirmajam 
aukcionui, antrasis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2019 m. balandžio 3 d. 10 val. Pakartotinė aukciono dalyvių 
registracija vyks 2019 m. kovo 25 – balandžio 2 d. nuo 9 iki 15 val. darbo dienomis. Registruotis galima atvykus 
adresu Raudondvario pl. 105, Kaunas, 202 kab. Žiūrovų dalyvavimas negalimas. Aukcionas bus vykdomas, jei bus 
registruoti ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Dalyviai registruojami ir dalyvauja aukcione nemokamai. Po pirkimo 
fakto pardavėjas nepriima jokių pretenzijų dėl įsigyto turto.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti Raudondvario pl. 105, 2019 m. kovo 6–21 d. nuo 9 iki 15 val. darbo dienomis. 
Kontaktinis asmuo: Artūras Minkevičius, tel. 8 618 79 156, e.paštas arturas.minkevicius@kaunoautobusai.lt.

Už aukcione įsigytą turtą pirkėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į UAB „Kauno autobusai“ banko 
sąskaitą: a.s. LT332140030002193678, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Susipažinti su aukciono nuostatais, gauti paraišką dalyvauti aukcione ir parduodamo turto pirkimo kainos 
pasiūlymo formą galima puslapyje http://kaunoautobusai.lt/administracija/aukcionai/.
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Rida km Defektai

1. VANhooL A 300 1993 BGE 682 548419
Reikalingas variklio, kėbulo remontas, pažeista el.instaliacija, be 

išorinio vaizdo veidrodžių, akumuliatorių, estetinis vaizdas netinka-
mas eksploatuoti, TA pasibaigusi

2. VANhooL A 300 1996 BGE 759 535888
Reikalingas variklio, priek. tilto, kėbulo remontas, pažeista el. 

instaliacija, be akumuliatorių, iškomplektuotas prietaisų skydelis, 
estetinis vaizdas netinkamas eksploatuoti, TA pasibaigusi

3. VoLVo B 10 1994 DGo 446 374373
Reikalingas variklio, kėbulo remontas, pažeista el. instaliacija, 

be akumuliatorių, estetinis vaizdas netinkamas eksploatuoti, TA 
pasibaigusi

4. VoLVo B 10 1994 DGo 447 443610
Reikalingas variklio, kėbulo remontas (rėmas ties priekine ašimi), 

pažeista el. instaliacija, iškomplektuotas prietaisų skydelis, be 
akumuliatorių, galinių vidinių ratų, TA pasibaigusi

5. VoLVo B 10 1994 DGo 442 511777
Reikalingas variklio, kėbulo remontas (rėmas ties priekine ašimi), 
pažeista el. instaliacija, be akumuliatorių, iškomplektuotas prie-

taisų skydelis, TA pasibaigusi

6. VoLVo B 10 1994 DGo 460 512151
Reikalingas kėbulo remontas (laikantysis rėmas ties priekine 

ašimi), be akumuliatorių, iškomplektuotas prietaisų skydelis, TA 
iki 2019 04 18

7. VoLVo B 10 1994 DGo 439 402509
Reikalingas variklio, automat. transmisijos remontas, pažeista el. 
instaliacija, be akumuliatorių, iškomplektuotas prietaisų skydelis, 

TA pasibaigusi

8. VoLVo B 10 1994 DGo 463 480289
Reikalingas kėbulo, automat. transmisijos remontas, pažeista el. 
instaliacija, iškomplektuotas prietaisų skydelis,  be akumuliatorių, 

be galinių vidinių ratų, TA pasibaigusi

9. VoLVo B 10 1994 DGo 441 535930
Reikalingas variklio, automat. transmisijos remontas, be akumuli-

atorių, TA pasibaigus

10. VoLVo B 10 1994 DGo 455 553920
Reikalingas kėbulo remontas (laikantysis rėmas ties priekine 

ašimi), pažeista el. instaliacija, iškomplektuotas prietaisų skydelis, 
be galinių vidinių ratų, be akumuliatorių, TA pasibaigusi

11. VoLVo B 10 1994 DGo 436 504965
Reikalingas variklio remontas (itin sunkiai pasileidžia šaltuoju 

metu), pažeista el. instaliacija, iškomplektuotas prietaisų skydelis, 
be galinių vidinių ratų, TA pasibaigusi

12. DAF SB 220 1996 DoE 179 492815 Reikalingas kėbulo remontas, TA iki 2019 03 31

13. DAF SB 220 1996 EEo 027 485814
Reikalingas kėbulo remontas, pažeista el. instaliacija, iškomplek-

tuotas prietaisų skydelis, be galinių vidinių ratų, be akumuliatorių, 
TA iki 2019 05 25

14. DAF SB 220 1997 EEo 028 402204
Reikalingas  vairo kolonėlės, automat. transmisijos remontas, be 

vidinio vaizdo veidrodžio, be akumuliatorių, TA pasibaigusi

15. DAF SB 220 1997 EEo 026 462398
Reikalingas kėbulo,  automat. transmisijos remontas, iškomplek-
tuotas prietaisų skydelis, išlūžusios abi priekinės pakabos, amorti-

zatorių viršutiniai tvirtinimai, be akumuliatorių, TA pasibaigusi

16. DAF SB 220 1997 EFM 694 388107
Reikalingas variklio remontas (itin sunkiai pasileidžia šaltuoju 

metu), be galinių vidinių ratų, iškomplektuotas prietaisų skydelis, 
be akumuliatorių, TA pasibaigusi

NeReiKaliNgo aRba NetiNKamo  
(Negalimo) Naudoti mateRialiojo 
tuRto ViešaSiS auKcioNaS


